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 الخدمات مجال في مختصة حكومية غير سورية منظمة هي :البيضاء اإلبتسامة منظمة

ي حدود اإلستجابة الصحية لسوريا ف السنية العناية دمج أجل من تحشد السنية الصحية

 المعاناة وتخفيف ,بالفم الصحية العناية جودة تعزيز على تعمل البيضاء اإلبتسامة منظمة

 . اإلنسانية الكرامة لصون المعالجة في والمساهمة اإلنسانية

 اهة،النز  ،الحيادية ،اإلنسانية" مبادئ أربع على البيضاء اإلبتسامة منظمة تعمل

 المحلي المجتمع لتفعيل السنية الصحية الخدمات استدامة تسعى كما ", اإلستقاللية

 .أّكفاء أطباء بمساعدة الحالية القدرات وتطوير البشرية الكوادر وتدريب وتطوير

 مساحة إيجاد إلى  التعاون طريق عن تتم أكثر التقيمية العملية ضبط أن فيه ومماالشك

 جميلة بروح األخطاء ومتابعة النقد وتقبل التعلم  خالل من ذلكو , مزعجة التكون جيدة

 األساليب في التطوير لعدم وسيلة األشكال من بشكل  النجاح أو الثناء اليجعلنا وأن
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 المصلحات بعض تعريف
- )أّصح مابين اإلجابات في اإلتجاهات توزع لقياس إحصائي مقياس هو ليكارت مقياس

 (.خاطئ-صحيح

 . التقارير في الموثوقية قياس في دائما   يستخدم باخ كرون عامل

 اإلنتشار. وشكل العالقة اتجاه بين اإلرتباط شكل يقيس إحصائي العامل وهو اإلرتباط معامل
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 والتقييم المراقبة قسم  4 الصفحة

 التنفيذي الملخص
 األطفال لدى وتعريفها اإلستبيان أسئلة إيصال إيجابية إلى تشير القبلي اإلستبيان نتائج 

 مجال أهمية لنا وتبين , مكاناإل قدر لألطفال والتمثيلية التوضحية الوسائل تطوير وعلينا

 . جميل تمثيلي بأسلوب التوعية

 عدد أن كما التوعية دليل بحسب تمحورت أسئلة 6 تضمن قبلي( )استبيان طريق عن البحث 

 . حدا على سؤال لكل مفقودة بقيم 883 اإلستبيان في المشاركين

 بين في الخيارات توزعت حيث كمحصلة اإلستبيان أجوبة معظم على سّمت " حاألّص " اإلجابة 

 (. الخاطئ– الصحيح- )األّصح

 البحثية األهداف
 . األداء تطوير على تساعد بطريقة حلها على والعمل الخلل أماكن وإيجاد النتائج رصد .1

 . العمل ةجود على المحافظة بغية المنظمة بها تتمتع التي اإليجابية قاطالن إيجاد .2

 . تحليلها على والعمل اإلستبيان في لمشاركينا ّاراء جمع طريق عن شتركةم حلول إيجاد .3

 . األداء لتطوير ونوعية مشتركة اقتراحات إيجاد .4

 . الموظفين بين المشترك التعلم ثقافة نشر في المساهمة .5

 البحثية المنهجية
  المتبع بحثيال واإلسلوب القبلي اإلستبيان لتقييم البحثية المنهجية

 ألكتشاف وتحليلها المعلومات استيراد طريق عن البحث على البحثية المنهجية تعتمد

 العمل في والتطوير التعلم أجل نم ذلكو حلها في والمساعدة أسبابها في والبحث المشاكل

 البحثية المنهجية 1 البياني الشكل

 

 القبلي اإلستبيان تقييم محددات
 : النتائج أفضل تحقيق على البحث قدرة من الحد إلى أدت تيال العوامل بعض هناك

 صحيحة بإجابات األسئلة بعض على أجابوا األطفال بعض أن بسبب مفقودة قيم وجود 

 . األسئلة تلك حذف إلى أدى مما السؤال نفس في وخاطئة

 لاألطفا جميع عن تعبر ال وهي الموجودة المدارس من مأخوذة عينة هي المدروسة العينة 

 . المستهدفة المناطق في الموجودين

 المستهدفة الشرائح كافة عن تعبر ال وهي محددة عمرية شرائح من مأخوذة العينات . 

 البحثية لعينةا
 التكرارات وحساب اإلحصائية المعالجة بعض إلى باإلضافة ونسبته سؤال كل محصلة حساب
 : مايلي لإلستبيان اإلحصائية المعالجة في اعتماد وسيتم , السردية لإلسئلة

 . الموثوقية قياس .1

بحث تحليل   التعلم  
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 5 الصفحة  قسم المراقبة والتقييم

  لألسئلة الوسطي المعدل .2

  المئوية والنسب التكرارات .3

  المعياري األنحراف .4

  الطبيعي التوزع .5

  األسئلة بين الربط .6
 /وتوزعها اإلسئلة هذه إتجاهات إليجاد رتليكا لمقياس يريتقد ميزان اعتماد

 

  إجابات لخمس ليكارت لمقياس تقديري جدول

  المرجح المتوسط  اإلتجاه

 to1.83 1  معدوم

  to 2.67 1.84 قليال  

 to 3.51 2.68  وسط

  to 4.35 3.52 كثيرا  

 to 5 4.36 جدا   كثيرا  

 

  إجابات بثالث ليكارت لمقياس تقديري جدول

  المرجح المتوسط اإلتجاه

 1.66-1  أّصح إجابة

 2.33-1.67  صحيحة إجابة

 3-2.34  خاطئة إجابة

 

  بأجابتين ليكارت لمقياس تقديري ولجد

  المرجح المتوسط اإلتجاه

 1.5-1  صحيحة إجابة

 2-1.5  خاطئة إجابة

 الموثوقية قياس
 العينة حجم إلى نسبة %1 في بلغت خطأ بقيمة اإلستبيان لعينة الموثوقية قيمية حساب تم

 باخ الفاكرون عامل إلى نسبة الموثوقية عامل لقياس بالنسبة أما شخص 863 حوالي بلغ الذي

 مع دائماّ  المقارنة ويتم العينة في الثقة قيمة لقياس إليه نلجأ الذي الموثوقية عامل وهو,

 100 كل فرضنا لو أي ,(0.05) وهي اإلحصائية المراجع في مسبقا   تعينها تم اعتبارية قيمة

 خاطئة. بطريقة معبأة استبيانات 5 لدينا يوجد استبيان

 اإلستبيانات
 والثبات الصدق مةقي

 باخ كرون عامل بحسب
 0.05 مع المقارنة

 0.08 قبلي استبيان
 ذات فهي 0.05 من أكبر

 موثوقية
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 والتقييم المراقبة قسم  6 الصفحة

 الطبيعي التوزع قياس
 ورسم الستة لألسئلة العامة المحصلة دراسة على يعتمد الذي الطبيعي التوزع قياس خالل

 واإلنحراف الوسطي المعدل قيمة الشكل خالل من ونالحظ يتضح  , بها المتعلق المنحني

 لم نيالمنح شكل لكن , القيم بعض شذوذ نالحظ وكما المنحني داخل القيم وتوزع المعياري

 . القييم شذوذ إلى أدت مفقودة وقيم خاطئة قيم وجود على يدل وهذا , كامل بشكل يشذ

 الطبيعي التوزع قياس 2 البياني الشكل

 

 للتحليل تبعا   الكود توزيع

 السؤال
 إجابة 1 الكود

 خاطئة

 إجابة 2 الكود

 صحيحة أو محايدة
 أّصح إجابة 3 الكود

 المفيدة األطعمة هي ما

 لألسنان؟
  الحليب  الشوكال اا الغازية المشروبات

 يساعدك الذي الشيء هو ما

 من أسنانك حماية في

 التسوس؟

  والمعجون الفرشاة  البكتيريا  الشوكال

 فتنظي يجب اليوم في مرة كم.

 االسنان؟ وتفريش
  مرات ثالث  مرتين  مرة

 طبيب بزيارة تقوم متى

   األسنان؟
  أشهر 3 كل  أشهر 6 كل  بألم الشعور عند

  الطعام تذوق  األشياء رؤية األسنان؟ وظائف من
 نطق في المساعدة

  الحروف

 فرشاة استبدال يتوجب متى6.

 األسنان؟ تنظيف
  أشهر 3 كل  التبدل

 انحناء عند

  لشعيراتا
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 7 الصفحة  قسم المراقبة والتقييم

 البحث نتائج
 :القبلي تقييم اإلستبيان

  التوعية دليل

 والتطبيق التمثيل أسلوب على األطفال توعية في التالية المحاور على التوعية مدربيي اعتمد

 الطفل: ذهن في التالية األفكار غرس طريق عن وذلك الصحيح بالشكل الفكرة إليصال العملي

 واأللم المعاناة تجنب في ساعدتنام يحاول إنسان اإلسنان طبيب . 

 وهام ضروري أمر لإلسنان الدورية المراقبة . 

 بالزيارة. للمبادرة األلم انتظار وعدم دورية تكون أن ينبغي اإلسنان طبيب زيارة 

 للطعام المعتادة األوقات مع تكون أن ينبغي اإلسنان تنظيف مرات . 

 التسوس من اإلسنان لحماية المفيدة األطعمة على التركيز . 

 دوري وبشكل بأستمرار تبدل أن يجب اإلسنان فرشاة . 

 للسن الحقيقة بالوظيفة الطفل توعية . 

  اإلتجاه  النسبة  المعدل  األسئلة

  أّصح إجابة 99.28502 2.978848 لألسنان؟ المفيدة األطعمة هي ما

 في يساعدك الذي الشيء هو ما

 التسوس؟ من أسنانك حماية
  أّصح إجابة 2847498. 2.948837

 تنظيف يجب اليوم في مرة كم.

 االسنان؟ وتفريش
  صح إجابة 74.79782 2.244159

  خاطئة إجابة 53.52883 1.606025   األسنان؟ طبيب بزيارة تقوم متى

  أّصح إجابة 79.06638 2.372229 األسنان؟ وظائف من

 فرشاة استبدال يتوجب متى6.

 األسنان؟ تنظيف
  أّصح إجابة 3.498798 2.505214

  أّصح إجابة 81.41026 2.442552  المحصلة

 

 القبلي التقييم 3 البياني الشكل

 
 98% الفرشاة " وهي األّصح اإلجابات بشكل كانت التسوس من الحماية لوسائل اإلجابات من 

  . التسوس من للحماية الضرورية بالوسائل األطفال معرفة ذلك من والهدف" والمهجون

99% 98%

75%

53%

78%
83% 81%
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 والتقييم المراقبة قسم  8 الصفحة

 99% الحليب " وهي األّصح اإلجابات بأتجاه كانت المفيدة لألطعمة الاألطف إجابات من" 

 . وأهميتها المفيدة باألطعمة األطفال معرفة السؤال هذا من والهدف

 53% عند فقط هي اإلسنان طبيب زيارة بأن يعبرون اإلستبيان في المشاركين اإلطفال من 

 البياني الشكل, عيةالتو حمالت خالل عليه العمل وعيةالت مدربيي حاول ما وهذا بألم الشعور

 اإلسنان. طبيب زيارة في اإلجابات لتوزع

 2 القبلي التقييم 5 البياني الشكل

 
 75% الثانية اإلجابة وهي "صحيح" بأتجاه كانت اإلسنان تنظيف لمرات اإلطفال إجابات من 

 توزع وفيمايلي التوعية حمالت خالل عليها العمل تم حيادية ذلك وفي " يوم كل مرتين"

 تم ألنه صالحة غير بأعتبارها اإلجابات بعض حذف مع الثالث لإلجابات المشاركين إجابات

 . واحدة دفعة خيارات ثالث على اإلجابة

 3 القبلي التقييم 6 البياني الشكل
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 9 الصفحة  قسم المراقبة والتقييم

 حمالتال في المشاركةا توزع

 الحمالت عضب بحسب المشاركين أعداد توزع 7 البياني الشكل

 
 في المشاركين عدد كان وكيف القرى من قرية عن يعبر رقم وكل الرقم بحسب الحمالت لدينا 

 ينفذ التوعية نشاط ألن وذلك وأخرى حملة بين المشاركين عدد لتفاوت وبالنسبة حملة كل
 في الحمالت بعض سوى يوضع لم و, واألعمار واألعداد الصفوف مختلفة مدارس في

 . فقط الحمالت بين األعداد في اإلختالف لتوضيح يانيالب الشكل

 التقييم محصلة

 حساب تم, الستة اإلستبيان أسئلة على أجابوا الذين التوعية حمالت في استبيان 883 جمع تم

 باإلضافة , اتجاه كل في اإلجابات بعدد ترميزها تم التي األكواد ضرب طريق عن األسئلة محصلة

 على المعدل وبقسمة المفقودة القيم حذف بعد سؤال كل في اتاإلجاب مجموع حساب إلى

 واتجاهه. السؤال محصلة على نحصل المجموع

 اإلسئلة
 اإلجابة

 األّصح

 اإلجابة

 الصح

 اإلجابة

 الخاطئة

 ضرب

 اإلجابات

 باألكواد

 مجموع

 اإلجابات
 اإلتجاه النتيجة

 أّصح إجابة 2.978848 851 2535 5 8 838 األول السؤال

 أّصح إجابة 2.948837 860 2536 10 24 826 الثاني لالسؤا

 صح إجابة 2.244159 856 1921 195 257 404 الثالث السؤال

 1.606025 863 1386 495 213 155 الرابع السؤال
 إجابة

 خاطئة

 أّصح إجابة 2.372229 857 2033 51 436 370 الخامس السؤال

 أّصح إجابة 142.5052 863 2162 112 203 548 السادس السؤال

 أصح إجابة 2.44 المحصلة
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 والتقييم المراقبة قسم  10 الصفحة

 األسئلة بين اإلرتباط قياس
 ممايعني 0.5- 0.01 بين بيتراوح أغلبها الترابط قيم والحظنا اإلسئلة بين الترابط قيمة دراسة تم

 ضعيف عكسي ترابط نالحظ فأننا الرابع للسؤال بالنسبة أما , ضعيف موجب طردي اإلتجاه أنها

 . الفكرة عرض لطريقة التنبيه أو الرابع السؤال عرض بطريقة النظر إعادة يجب نابأن مؤشر وهنا

 . إحصائية برامج طريق عن إنما يدوي بشكل حسابته تتم لم الترابط عامل لقياس بالنسبة

  المعنى  اإلرتباط معامل قيمة

  تام طردي ارتباط 1+

  قوي طردي ارتباط 0.7-0.99

  وسطمت طردي ارتباط 0.5-0.69

  ضعيف طردي ارتباط 0.01-0.49

  ارتباط اليوجد 0

 ( سالبة إشارة وضع مع العكسي) اإلرتباط على ينطبق الطردي اإلرتباط عن قيل وما
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 تقرير اإلستبيان القبلي

 السنية لنشاط التوعية 

 2018 -كانون الثاني 

 11 الصفحة  قسم المراقبة والتقييم

  والتوصيات النتائج

 -هناك المحيطة الظروف في السيما ناجحا   كان اإلستبيان . 

 -الرابع السؤال وخاصة األسئلة في النظر إعادة ينبغي . 

 - جيد بشكل تجاوبوا المدارس في األطفال . 

 -الرابع السؤال وخاصة األطفال لدى األسئلة إجابات ببعض النظر إعادة علينا ينبغي . 

 - الوصول نستطيع حتى أكبر شكلب اإليضاحية الوسائل وتقديم التوعية دليل تطوير علينا 

 . المناسبة وباألساليب الشرائح كافة إلى

 -الحمالت من مزيد لتطبيق المدارس إدارة من التعاون من مزيد إلى نحتاج . 

  



 تقرير اإلستبيان القبلي

 السنية لنشاط التوعية 

 2018 -كانون الثاني 

 والتقييم المراقبة قسم  12 الصفحة

 القبلي لتقييما
 وتعود عملنا أداء تحسين في لنا كبيرا   عونا   ستقدم مساهمتكم والطالبة الطالب عزيزي

 عليكم بالفائدة

 لألسنان؟ المفيدة طعمةاأل هي من .1

 المشروبات ○ الحلويات ○  الحليب

 ○ الغازية

 التسوس؟ من أسنانك حماية في يساعدك الذي الشيء وه ام .2

 الفرشاة ○ الباكتيريا ○ الشكوالتة

 ○ والمعجون

 االسنان؟ وتفريش تنظيف يجب اليوم في مرة كم .3

 ○ مرات ثالث ○ مرتان ○ واحدة مرة

 األسنان؟ يبطب بزيارة تقوم متى .4

 ○ أشهر 6 كل ○ األلم عند ○ أشهر 3 كل ا

 األسنان وظائف من .5

 تذوق

 في المساعدة ○ األشياء رؤية ○ الطعام

 ○ الحروف نطق

 األسنان؟ تنظيف فرشاة استبدال يتوجب متى .6

 ○ تبدل ال ○ أشهر 3 كل
 انحناء عند

 شعيرات

 الفرشاة
○ 

 

 ومصادر مراجع
-  

- 

  

https://www.researchgate.net/post/How_do_you_handle_Likert_scale-type_survey_questions_where_participants_selected_more_than_one_response
https://www.researchgate.net/post/How_do_you_handle_Likert_scale-type_survey_questions_where_participants_selected_more_than_one_response
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 السنية لنشاط التوعية 

 2018 -كانون الثاني 

 13 الصفحة  قسم المراقبة والتقييم

  الطبيعي التوزع أشكال مع والتكراري الوصفي اإلحصاء قياس

 

توعية\قبلي 

توعية

توعية\قبلي توعية

 



 تقرير اإلستبيان القبلي

 السنية لنشاط التوعية 

 2018 -كانون الثاني 

 والتقييم المراقبة قسم  14 الصفحة



 تقرير اإلستبيان القبلي

 السنية لنشاط التوعية 

 2018 -كانون الثاني 

 15 الصفحة  قسم المراقبة والتقييم



 تقرير اإلستبيان القبلي

 السنية لنشاط التوعية 

 2018 -كانون الثاني 

 والتقييم المراقبة قسم  16 الصفحة



 تقرير اإلستبيان القبلي

 السنية لنشاط التوعية 

 2018 -كانون الثاني 

 17 الصفحة  قسم المراقبة والتقييم



 تقرير اإلستبيان القبلي

 السنية لنشاط التوعية 

 2018 -كانون الثاني 

 والتقييم المراقبة قسم  18 الصفحة

توعية\قبلي توعية

توعية\قبلي توعية

قياس الموثوقية بعامل كرون باخ 



 تقرير اإلستبيان القبلي

 السنية لنشاط التوعية 

 2018 -كانون الثاني 

 19 الصفحة  قسم المراقبة والتقييم

توعية\قبلي توعية

 

 



 تقرير اإلستبيان القبلي

 السنية لنشاط التوعية 

 2018 -كانون الثاني 

 والتقييم المراقبة قسم  20 الصفحة

قياس اإلرتباط 

توعية\قبلي توعية

توعية\قبلي توعية



 تقرير اإلستبيان القبلي

 السنية لنشاط التوعية 

 2018 -كانون الثاني 

 21 الصفحة  قسم المراقبة والتقييم



 تقرير اإلستبيان القبلي

 السنية لنشاط التوعية 

 2018 -كانون الثاني 

 والتقييم المراقبة قسم  22 الصفحة
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 مختصة حكومية غير سورية منظمة هي :البيضاء اإلبتسامة منظمة

 السنية العناية دمج أجل من تحشد السنية الصحية الخدمات مجال في

 تعمل البيضاء اإلبتسامة منظمةي حدود اإلستجابة الصحية لسوريا ف

 اإلنسانية المعاناة وتخفيف ,بالفم الصحية العناية جودة تعزيز على

 . اإلنسانية الكرامة لصون المعالجة في والمساهمة

 ،الحيادية ،اإلنسانية" مبادئ أربع على البيضاء اإلبتسامة منظمة تعمل

 السنية الصحية الخدمات استدامة تسعى كما ", اإلستقاللية اهة،النز 

 وتطوير البشرية الكوادر وتدريب وتطوير المحلي المجتمع لتفعيل

 .أّكفاء أطباء بمساعدة الحالية القدرات

  التعاون طريق عن تتم أكثر التقيمية العملية ضبط أن فيه ومماالشك

 وتقبل التعلم  خالل من ذلكو , مزعجة التكون جيدة مساحة إيجاد إلى

 بشكل  النجاح أو الثناء اليجعلنا وأن جميلة بروح األخطاء ومتابعة النقد

 األساليب في التطوير لعدم وسيلة األشكال من


	تعريف بعض المصلحات
	الملخص التنفيذي
	الأهداف البحثية
	المنهجية البحثية
	محددات تقييم الإستبيان القبلي
	العينة البحثية
	قياس الموثوقية
	قياس التوزع الطبيعي
	توزيع الكود تبعاً للتحليل
	نتائج البحث
	توزع االمشاركة في الحملات
	محصلة التقييم
	قياس الإرتباط بين الأسئلة
	النتائج والتوصيات
	التقييم القبلي
	مراجع ومصادر
	قياس الإحصاء الوصفي والتكراري مع أشكال التوزع الطبيعي

